
Milí čtenáři,

přejeme Vám hodně štěstí a zdraví do nového roku!

     Máme za sebou maturitní ples, známky jsou uzavřeny a snad si 
teď trochu odpočineme od toho shonu, který tomu předcházel...

    V tomto čísle na Vás čeká recenze filmu Avatar, seriálu Big Bang 
Theory, přehled filmů na příští rok, ale také komentář k událostem 

na Haiti a následné odezvě na Facebooku. 

    A jestli byste měli zájem se podílet na tvorbě časopisu, 

ať už pravidelně nebo pouze jednorázově, 

tak buďto přijďte k nám do kvinty nebo 

mě jakkoliv jinak kontaktujte.

                  Za celou redakci

                  Tobiáš Hrabec, kvinta



AVATAR
Režie:                 James CAMERON
Žánr:                  Akční, sci-fi, dobrodružný, thriller
Stopáž:              162 minut
Rok natočení:  2009
Hrají:             Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle

Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel Moore, Wes Studi, Laz 
Alonso, CCH Pounder, Stephen Lang, Dileep Rao, James  Pitt,
Amy Clover, Peter Mensah, Matt Gerald 

Pro ty, co o filmu nikdy neslyšeli - i když těch bude asi velmi málo, proto-
že tento film je určitě za posledních několik měsíců nejvíce zmiňovaný ze 
světa filmu... A jistě je důvod, proč je tomu tak, není pochyb o tom, že je fil-
mem roku. Je to film Jamese Camerona (Titanic, Terminátor, Vetřelci, Prav-
divé lži). Již před dvanácti lety dostal Cameron nápad na tento film. Ale v té 
době nebyla ještě tak kvalitní technika, která by mu umožňovala natočení 
tohoto filmu. A před čtyřmi lety začal na něm znovu pracovat. A dnes je to 
druhý nejvýdělečnější film na světě... První příčku drží stále Titanic (11 Os-
carů), který je, jak je výše uvedeno, také dílem režiséra Camerona (1. Titanic 
$1,842,879,955, 2. Avatar $1,162,361,307). Pro svět filmu byl obrovským pří-
nosem, díky tomu, že v tomto filmu byla použita úplně nová technika, která 
nikdy využita nebyla, dal by se tedy nazvat Revolucí filmů. Díky nákladným 
programům na jeho výrobu je ale také nejdražším filmem v historii. Jeho 
částka se pohybuje přes  $ 500.000.000, když to srovnáme s Titanicem, ten 
stál $ 200.000.000. 

A teď k samotnému ději. V ději je podtext dnešního světa tady - na Zemi. 
Kdo hledá, najde. Děj se odehrává na planetě jménem Pandora v roce 2154, 
kterou obývají domorodci jménem Na´vi. Lidé se na tuto planetu vydají, pro-
tože chtějí dostat kámen, který má vysokou peněžní hodnotu, ovšem pro-
blém je ten, že největší těžiště unoptania je pod jejich domovem a posvát-
ným stromem. Lidé s nimi chtějí navázat kontakt, aby je z toho místa vyvedli. 
Navazují s nimi kontakt tím, že se převtělí do Avatra, který vypadá stejně jako 
oni. Hlavní postavou je Jake Sully, který je bývalým mariňákem, a ten má za 
úkol s nimi tento vztah navázat. Během toho zažívá mnoho zážitků. Najdou 
se v něm jak sladké scény pro holky, tak bojové scény pro kluky. 



A teď zpět k technice filmu a hudbě. Hudba je velmi hezky uděla-
ná, člověku při některých tónech doprovodné hudby až mrazí v zá-
dech.. Snad jen poslední písnička I see you je trochu moc přesla-
zená a podobná soundtracku z Titanicu.. Velmi dobrá je práce s ča-
sem. V prvních 20 minutách seznámí Cameron diváky s celou pla-
netou a v dalších 2 hodinách rozvíjí děj. Poslední půl hodinka je bo-
jová, ale myslím, že díky její propracovanosti i holkám rychle uteče.

A mé doporučení?? Film ve 2D je sice v originále, což mu na 
ději neubere, ale pro zážitek je mnohem lepší vidět film ve 3D, ale 
v IMAXU, protože do kin se točí ve 3D pouze 94% filmu a do IMA-
XU 100%. Viděla jsem obojí a rozdíl je opravdu značný.. Myslím, že 
i když je ve 3D dabovaný, tak stojí jít rozhodně na toto, protože i da-
bing je celkem povedený a filmu neruší tolik, jako je to u dabingů ji-
ných filmů. Film rozhodně není pro ty, kteří do IMAXU chodí na žra-
loky, kteří jim vyrazí proti obličeji, či kameny, které na ně padají.. 
Těmto efektům se James Cameron vyvaroval a použil jiné.

Myslím, že fauna a flóra Pandory je ve filmu dokonalá. Každý lís-
teček rostliny je velmi precizně udělaný. Jediné, co by se filmu asi 
dalo vytknout je to, že “koně”, na kterých Na´viové jezdí, nemají 
všechny pohyby tolik propracované, pixely už prostě nestačily. Sem 
tam se tedy ve filmu objeví takový nepřirozený poskok. Ovšem to 
filmu nijak neruší.. A rozhodně nemá cenu ho sledovat doma na no-
tebooku. To postrádá atmosféru úplně.

Na čsfd.cz je film k 9. lednu hodnocen 91% a je na 16. místě. 
A na imbd.com je na 32. místě. 

A jako poslední. Větička z moviezone o Jamesi Cameronovi, kte-
rá, myslím, mluví za vše: Když Jim svůj velkolepý návrat korunuje 
monumentálním válečným střetem z poslední půlhodinky, pochopí-
te, proč se od chvíle, kdy Titanic posbíral rekordních jedenáct Os-
carů, nikdo neodvážil prohlásit za krále světa. Camerona z trůnu 
prostě jen tak někdo nesrazí. (moviezone.cz) 

Kateřina Francová, 3. ročník



Teorie Velkého třesku 
(The Big Bang Theory) 

... je americká situační komedie ze světa mladých fyziků. 

Dělá si legraci z jejich osobního života, stejně tak z nerdovské subkul-
tury současné americké mládeže, a staví je do opozice  k obyčejným li-
dem, kteří jsou vykreslováni jako hloupí, leč šťastní a sociálně naplně-
ní jedinci.

Seriál tvoří a produkují Chuck Lorre a Bill Prady, pilotní díl 
režíroval James Burrows. Měl premiéru 24. srpna 2007 na CBS 
a v České republice se vysílá na programu Prima Cool od 7. dub-
na 2009. Nyní se vysílá již třetí série na americké CBS od 22. 9. 
2009.



Děj

Leonard a Sheldon jsou mladí a úspěšní teoretičtí fyzikové, kte-
ří spolu žijí v jednom bytě. Zajímají se o kvantovou mechaniku, 
teorii superstrun, sci-fi a fantasy. Jejich život se skládá z výpočtů 
nových vlastností elementárních částic a hraní hry Halo s další-
mi dvěma vědci, Howardem (chlípným konstruktérem) a Raje-
shem (plachým Indem).

Hned v prvním díle do jejich života vtrhne Penny, přitažlivá 
blondýnka, která přestože neví nic o Schrödingerově kočce, ani 
neumí klingonsky, Leonarda zaujme především tím, že je žena.

Hlavní role

Leonard Hofstadter, Ph.D.                               Johnny Galecki
Sheldon Cooper, Ph.D.                               Jim Parsons
Howard Wolowitz, M.Eng.                              Simon Helberg
Rajesh Koothrappali, Ph.D.                 Kunal Nayyar
Penny                                                           Kaley Cuoco

Odkazy
Více o tomto seriálu se můžete dozvědět na českých stránkách:

 http://www.big-bang-theory.cz/ 
nebo na stránkách CBS v angličtině:

 http://www.cbs.com/primetime/big_bang_theory/.

Kristýna Holá, kvinta



Haiti, Facebook, hyeny...

Je tomu již víc jak týden od katastrofy, která otřásla karibským 
ostrovem Haiti. Zemětřesení o síle 7,3 Richterovy škály za se-
bou nechalo rozbourané domy, polámané silnice a zpřetrha-
ná elektrická vedení. Počet mrtvých zatím nebyl přesně stanoven 
a s každou další zprávou roste. Již 70 000 lidí bylo pohřbeno do hro-
madných hrobů a odhady na počet mrtvých se pohybují mezi 100 až 
200 tisíc.

Na místě již pomáhají nezávislé humanitarní organizace, Američané 
a Rusové. Senegal a jiné africké státy nabízí Haiťanům možnost usadit 
se na africkém kontinentu. EU přislíbila humanitární pomoc a vyčleni-
la 11 miliard. Samotná Česká republika navýšila původní slib z 10 mili-
onů na dvacet. 

Nicméně během několika dní po katastrofě se na Facebooku 
objevilo několik skupin spojených s incidentem. Některé měly za 
cíl šířit informaci o možnosti DMS (DMS HAITI na číslo 87777 
(35 Kč)). Jiné pouze poukázat na soucit s obyvateli, ale také se 
tu vyskytla skupina s názvem „Za každého člena této skupiny 10 
Kč na pomoc Haiti“, které bych chtěl článek věnovat. 

Samozřejmě idea je to pěkná, za jedno kliknutí „darovat“ de-
set korun na dobrou věc. Ti prozíravější se do skupiny nepřipo-
jili a tady je pár dobrých důvodů proč. 

Masivních podvodných skupin, které lákaly lidi na iphony zdar-
ma, „nelíbí se mi“ tlačítko, vylepšený profil nebo „stalker catcher“, se 
v uplynulé době objevilo až přespříliš. Podstatou takové sku-
piny je, že na jedno z daných témat upoutají pozornost lidí 
a ti se pak do skupiny přidají. Když pak zakladatel má skupinu, která čítá 



několik tisíc lidí, dá se dobře udat někomu, kdo toho může využít napří-
klad k rozesílání reklamy a jiného spamu. V tomto případě šlo ale o něco 
trochu jiného. Na začátku skupina v popisu slibovala, že zakladelka - kte-
rá se nazvala úspěšným podnikatelem - na splnění slibu má prostředky. 

I když každému dojde, že kdo by chtěl prostě pomoci a měl 
by na to prostředky, tak by to nepodmiňoval účastí cizích lidí na 
nějaké skupině. Dalším faktem bylo, že ačkoliv zakladatel zve-
řejnil svůj profil, nebyla na něm žádná fotka a velmi málo kone-
xí na Facebooku - což poukazuje na to, že profil byl založen čistě 
pro účel skupiny. Když počet členů přesáhl 130tisíc, tak zakla-
datel změnil popis na silně rasisticky motivovaný text a nabádl 
k tomu, aby se lidé nestarali o Haiti, ale soustředili se na sebe. 
Poté, co se skupina začala objevovat v mediích, byla odstraněna. 

Tímto bych chtěl poukázat na fakt, že ti, kteří se hlásí k ra-
sismu a xenofobii, to myslí vážně a nemají zábrany. Také bych 
rád apeloval na Vás, abyste snad aspoň minutu věnovali zamyš-
lení nad skupinou, než se do ní připojíte, protože tím jí posíláte 
dál mezi své přátele. Jak se v poslední době ukázalo na „stalker 
chatcheru“ apod., tak „facebooková veřejnost“ je opravdu lehce 
zmanipulovatelná. Nečekám, že se to někdy nějak výrazně změ-
ní, ale nebylo by fajn, kdyby se k Vám od Vašich přátel tyhle lži-
vé skupiny nikdy nedostaly? 

Tobiáš Hrabec, kvinta



Rozhovor s Vojtou Mírou

Q: Ahoj Vojto, jak všichni dobře víme, hodně se zabýváš létáním. Kdy 

ses rozhodl, že bys chtěl létat?

A: Čau. No, možná je to trochu zvláštní, ale k reálnýmu létání jsem se 

dostal přes počítačový simulátor. Tehdy jsem začal přemýšlet, že by 

mě hrozně bavilo tohle dělat a později že nechci dělat nic jinýho než 

lítat :). Tak jsem ten sen 22. 7. 2008 uskutečnil a pustil se do výcviku. 

Ale abych odpověděl na otázku, rozhodl jsem se už na začátku roku 

2008.

Q: Jak na tom jsi s létáním nyní? Jak pokračuješ ve výcvi-

ku? S čím můžeš létat a na jakých typech letadel létáš nyní?

A: Začátkem prosince jsem dokončil výcvik tzv. soukromého pilota le-

tounů, což znamená, že doslova můžu: «vykonávat, ne však za úpla-

tu, funkci velícího pilota nebo druhého pilota kteréhokoliv letounu na-

sazeného na neobchodní lety». Momentálně létám na letounech typu 

Cessna 152 a Piper Cherokee, na kterých létám vyhlídkové lety (více 

info v septimě :-P)

Q: Každopádně to působí jako časově náročná věc. Kolik času tomu 

musíš věnovat, a jak se ti daří skloubit létání, školu a ostatní zájmy?

A: Je pravda, že časová náročnost je veliká, protože když se lítá, tak 

hodně brzy ráno přijedu na letiště, ze kterého se vracím relativně dost 

pozdě večer. Celý den ve vzduchu, což přináší kromě toho nejlepšího 

pocitu i značnou porci únavy. Teď mám takové přechodné období mezi 

výcviky, takže školu zvládám, přes zimu se (moc) nelétá. Uvidím, jak 

to půjde dál, ale školu se budu snažit zvládat i nadále.



Q: Jak to vidíš do budoucna? Čeho bys chtěl dosáhnout a jaké jsou Tvé

cíle?

A: Mým cílem je pravá (a později třeba i kapitánská :)) sedačka dopravního le-

tadla. Čeká mě dlouhá cesta, zanedlouho začnu létat výcvik pro získání noční 

doložky - pro létání v noci. Pak doložka pro létání na vícemotorových strojích 

a další a další.. Současně s tím bych po (doufám úspěšně splněné) maturitě 

chtěl začít studium na ČVUT, fakultě dopravní, v oboru «profesionální pilot».

Q: Tak díky za rozhovor a hodně štěstí!

A: Není zač, čau.
________________________________________________________

Na jaké filmy se můžeme těšit v roce 2010?

V loňském roce jsme se dočkali spousty filmů. Některé byly pěkné, 

jiné slabší, jiné tak mezi, a další úplně jiné. A z některých filmů se sta-

ly veleúspěšné trháky. A nejinak tomu bude v tomto roce. A které pat-

ří mezi ty nejočekávanější? Jak už to tak bývá, ty nejdražší. Těžko říct, 

které budou dobré a které za to nebudou stát, o tom si rozhodneme 

až po premiéře. Ale už teď se dá říct, že některé vypadají velmi slib-

ně. A tak se Vám v následujících řádcích pokusím vypsat ty, které fil-

mový svět očekává nejvíce.

     Započněmež chronologicky - 21. ledna budeme mít možnost pro-

jít magickým zrdcadlem do světa představivosti ve filmu Imaginarium 

dr. Parnasse. Ve filmu uvidíme poslední záběry Heatha Ledgera, kte-

rý během natáčení tragicky zemřel a film se málem nedotočil. Udělaly 

se ale přepisy ve scénáři a jeho místo převzali a zahráli hned tři her-

ci světového kalibru -  Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell a film se 

úspěšně dokončil. 



     Za zmínku bude určitě stát komediální drama Lítám v tom s Geor-
gem Clooneym o tom, jak se změní život jednoho muže, který ho trá-
vil na cestách v letadle.
     Pro příznivce hororových thrillerů bude mít na konci února premié-
ru Prokletý ostrov, který nás spolu s federálním maršálem Leonardem 
DiCapriem zavede na ostrov do vězení pro ty nejpomatenější a nejne-
bezpečnější zločince.
     Týden na to, na začátku března přijde Morgan Freeman coby jiho-
africký prezident Nelson Mandela ve filmu Invictus (v česku s podtitu-
lem Neporažený), který se přes MS v rugby pokusí spojit rasově roz-
dělený národ.
     V březnu přijde vůbec spoustu zajímavých filmů. Ve stejný den bude 
mít premiéru Alenka v říši divů od Tima Burtona s Miou Wasikowskou 
a Johnny Deppem.
     A pak je tu muzikál Nine od režiséra filmu Chicago Roba Marshal-
la. Nine má působivé ženské obsazení - leckdo bude určitě znát Nico-
le Kidman, Penélope Cruz nebo Judi Dench. 
     Na konci března přijde ještě sci-fi thriller Cesta – o putování po-
stapokalyptickou amerikou k záchraně s Viggo Mortensenem v hlav-
ní roli.
     V kině se samozřejmě objeví i české filmy, i když je filmová kritika vidí spíše 
pesimisticky. Jeden příklad za všechny – na konci dubna má premiéru pokra-
čování Dívky na koštěti – Saxana, s podtitulem Veletrh strašidel. Příběh bude 
vyprávět o dceři Saxany a Honzíka – Saxany a jejích dobrodružství v kouzel-
ném světě.
     From Paris with Love – francouzská akční komedie s Johnem Travoltou 
coby agentem FBI, který se tak úplně neřídí předpisy, přijde do kin 29. dub-
na, stejně jako pokračování úspěšné adaptace slavného komixu - Iron Man 2. 
Tony Stark se bude vypořádávat s tím, že svět zná jeho identitu, s konkurencí 
a padouchem Whiplashem ovládajícím elektřinu.
     V květnu něco z historie – od Ridleyho Scotta (režiséra Gladiátora a Králov-
ství nebeského) přijde slibně vypadající Robin Hood s Russell Crowem v hlav-



ní roli. A na konci května bude uveden Princ z Persie: Písky času. Filmy podle 
počítačových her většinou dopadají špatně, tak zbývá jen doufat, že zpraco-
vaní veleúspěšné hry Prince of Persia bude výjimkou.
     V létě se dočkáme pokračování animovaných filmů jako jsou Toy 
Story: Příběh hraček 3 a Shrek - Forever After. Samozřemostí je už 
zpracování ve 3D.
     No a všichni fanoušci (nebo spíš fanynky) Stmívání už jistě vědí, 
že prvního července má premiéru již třetí sága s podtitulem Eclipse.
     Pozoruhodným filmem bude určitě sci-fi thriller Počátek. O ději se 
toho zatím moc neví. Měl by se ale odehrávat ve složité lidské mysli. 
V hlavních rolích se objeví Leonardo DiCaprio a Ellen Page.
     Na konec července je také plánovaný s napětím očekávaný snímek 
o nejznámějším doživotně uvězněném vězni v Česku Kajínek. 
     No a po prázdninách nám Nicolas Cage ukáže, jak vypadá svět čarodějů
 a jejich magie v současném světě ve fantasy filmu Čarodějův učeň a agentka 
CIA Angelina Jolie bude ve filmu Salt nařčena, že je ruskou špiónkou.
     Do konce roku už toho moc nezbývá. Na 18. listopadu je ohlášena 
první část Harryho Pottera a Relikvie smrti. Rozdělení na dvě části je 
definitivní – tvůrci prohlásili, že vzhledem k rozsahu posledního dílu 
a důležitosti všech scén by se děj do jednoho filmu prostě nevešel. 
Druhý díl by měl mít premiéru v létě 2011.
     Ještě je třeba zmínit připravované válečné drama Lidice. Tento čes-
ko-polský film od Alice Nellis s Karlem Rodenem v hlavní roli by měl 
přijít do kin v prosinci.
     A rok 2010 by měly uzavřít další Letopisy Narnie s názvem Plavba 
Jitřního poutníka.
     Filmů bude v tomto roce ještě mnohem víc, nebojte. Třeba budou ještě lep-
ší než výše zmíněné. Shlédnutí a posouzení je už na každém  z nás.     
    

Ondřej Chrástecký, septima



Anketa

 Oslovili jsme Vás a ptali se…
Jaký je nejoblíbenější seriál mezi studenty? A jaká je Vaše nejoblíbe-

nější televizní stanice? Myslím, že výsledky mluví za vše:

                  Simpsonovi: 22%                                       Nova: 27,5%
                      Přátelé: 17%                                   Prima COOL: 23,5%
                      HIMYM: 10%                                            ČT1: 15%
                     Dr. House: 9%                                           HBO: 6%
                    Futurama: 8%                                            Óčko: 6%
                 Hercule Poirot: 5%                                         ČT2: 4%
            Gilmorova děvčata: 5%                                TV Noe: 4%
             Zoufalé manželky: 5%                                Ostatní: 14%
                   Gossip girl: 4%
                   Red dwarf: 4%
                     Ostatní: 11%

Akce na únor

•	 3. 2.             Koncert FOK
•	 7. - 12. 2.    Lyžařský výcvik v Rakousku (kvi, I. roč.) 
•	 19. - 26. 2.  Výměnný pobyt v německém Mendenu 
•	 22. 2.           Setkání pí ředitelky se zástupci rodičů v 17:00 
•	 26. - 28. 2.  Výběrový zájezd do Alp
•	 Matematická soutěž – Pythagoriáda
•	 Sbírka evropské renesance a baroka – NG Šternberský palác (sx)
•	 Divadelní představení v německém jazyce – Strašnické divadlo
•	 Národní muzeum Praha – sbírka hudebních nástrojů (pr)
•	 Technické muzeum – doly (ter)
•	 Národní muzeum bezobratlí (II. roč. a sx)


